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Мета курсу — формування у студентів навичок комп’ютерного 
аранжування естрадної музики та звукозапису. Ознайомлення із сучасними 
вітчизняними і зарубіжними стилями музичного аранжування з використанням 
сучасного цифрового електронного музичного інструментарію та 
інформаційних технологій у мистецтві. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як : «Українська мова (за проф. спрям.)», «Іноземна мова», «Робота 
з концертмейстером над вокальним репертуаром», «Сольний спів», «Вікова 
фізіологія та гігієна голосу», «Фортепіано», «Інструментознавство», «Теорія 
музики», «Сольфеджіо», «Основи музичної композиції», «Аналіз музичних 
творів», «Гармонія»,  «Інформаційно-комунікаційні технології в галузі 
музичного мистецтва» тощо. 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до самостійного пошуку та оброблення 
інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань, пов’язаних 
викладанням музичного мистецтва; здатність до ефективного використання 
інформаційних технологій у соціальній та музично-педагогічній діяльності; 
здатність до самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, 
репертуарних збірках, навчально-методичних посібниках; спроможність 
застосовувати на практиці знання з основ комп’ютерного аранжування; 
володіння технологією елементарного звукозапису; уміння працювати з 
мікрофоном, звукопідсилювальною та звуковідтворювальною апаратурою; 
сформованість системи художньо-естетичних, мистецтвознавчих та 
культурологічних знань; здатність аналізувати, оцінювати й інтерпретувати 
культурні явища різних епох, мистецькі твори різних стилів, жанрів і форм, 
уміння висловлювати й аргументувати власні оцінні судження і позиції; 
здатність визначити малодосліджені аспекти у професійній галузі, які є 
актуальними для розвитку педагогічної науки і мистецтвознавства; розуміння 
методології освіти; володіння методологією науково-педагогічного 
дослідження, дотримання логіки наукового пошуку через раціональне 
застосування методологічних підходів, методів і засобів у процесі виконання 
науково-дослідного завдання; здатність до самостійної пізнавальної діяльності, 
самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного 
творчого потенціалу та самореалізацію; прагнення до особистісно-
професійного лідерства та успіх.  

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: різні напрямки професійної роботи, пов’язаної з окремими 

складовими спеціалізації (основи музично-теоретичних знань та 
інструментального виконавства; методичні напрацювання щодо кожного з 
напрямків інструментального виконавства для їх практичного втілення в 
концертній діяльності;  



уміти: орієнтуватися в питаннях взаємопов’язаності різних складових 
спеціалізації; визначати пріоритетні напрями розвитку інструментального 
мистецтва та забезпечувати їх зв’язок з навчальним процесом;  

володіти: методами інструментального виконавства та комп’ютерного 
аранжування звуку.  

Зміст навчальної дисципліни 
Аранжування і музичні цифрові технології в роботі музиканта. 

Аранжування як вид музичної творчості. Естрадне аранжування. Гармонізація 
та інструментування нової або добре відомої мелодії. Сучасні інформаційні 
технології в музиці. Цифрова революція. Політембральна природа МІDІ-
технологій. Понятійний апарат музично-інформаційних технологій, їх 
взаємозв’язок з акустикою, математикою, звукозаписом, теорією музики, 
гармонією, сольфеджіо, основами аранжування і технікою композиційної 
майстерності. Класифікація музичних програм та їхня коротка характеристика. 
Тембр, список музичних інструментів. Багатоголосся, поліфонія. Електронна 
музична творчість в системі музичної освіти. 

Музичний інструментарій сучасного аранжування. Цифрові 
інструменти. Цифровий електромузичний інструментарій як універсальний 
мультитембральний засіб творчої роботи музиканта. Історична ретроспектива 
електронного музичного інструментарію. MIDI інтерфейс. MIDI повідомлення і 
MIDI файли. Стандарт General MIDI, списки тембрів-інструментів. Стандарти 
XG, GS, GeneralMIDI-2. Склад звукових карт. Віртуальні синтезатори звукових 
карт. Підключення MIDI пристроїв до звукової карти. Класифікація звукових 
карт. Поняття VST плагінів. Цифровий електромузичний інструментарій і 
педагогіка музичної творчості. 

Електронна партитура музичного аранжування. Огляд основних 
музичних напрямків сучасної музики. Поняття музичного стилю. Ознайомлення 
з бібліотеками музичних стилів авто-акомпанементу цифрових 
електромузичних інструментів. Використання гармонії для швидкого 
аранжування мелодії. Тембровий аналіз проекту аранжування. Фактура і 
образно-інтонаційний аналіз твору. Ритм-група. Бас гітара. Гітара. Клавішні 
інструменти. Ударні інструменти, їх роль в сучасному аранжуванні. Ритми 
сучасної естрадної музики. Група духових інструментів. Склади групи духових 
в естрадних ансамблях. Група струнних смичкових інструментів. Вокальна 
група в естрадних вокально-інструментальних ансамблях. Робота над 
партитурами твору. Аранжування пісен. Аранжування інструментальних 
творів. 

Види мікрофонів. Методика використання мікрофонів у студійній та 
концертній роботі. Види мікрофонів: конденсаторні із зовнішнім джерелом 
напруги; динамічні; електретні; радіомікрофони. Характеристики мікрофонів 
(принципи роботи, амплітудно-частотна характеристика (АЧХ), перехідний 
відгук та направленість). 

Запис соліста в програмах Cubase, Nuendo. Запис бек-вокалу. Запис 
ансамблів. Підготовка студійного обладнання та програмового забезпечення до 
запису. Системи моніторингу. Метроном. Запис соліста. Налагодження 



програмового забезпечення для запису бек-вокалу. Налагодження програмового 
забезпечення для запису ансамбля. 

Зведення та мастеринг. Аналіз виконавського складу аранжування. 
Вибір і налагодження акустичного та цифрового електромузичного 
інструментарію. Підключення і редагування стандартних і нестандартних 
інструментів. Робота з аудіоефектами реального часу. Робота з компресорами, 
лімітерами, еквалайзерами та ін.. Практичні приклади роботи з 
аудіоінформацією. Робота з віртуальним мікшером. Підготовка вихідного 
матеріалу для виконання: обробка Master-каналу. Перспективи електронного 
музичної творчості в музичній освіті. 

 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС (120 

годин), у тому числі 60 години – це аудиторні навчальні заняття і 60 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 


